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COVID-19 SOnraSl 
Yolsuzluk AlgI Endeksinin 
Dii~iindiirdiikleri 
Av. Fi li z Toprok EsiN & Av. Asena Aytug KESER 

U 
lusiararos l 

seffa f llk 

Dernegi'nce her 

se ne yoytn lonan 

ve dunya <;:o p mdo 180 ulkej 

b61gede kamu sekt orundeki 

yolsuzluk OlglS ln1 yons ltan 

Yo lsuz luk Al g i En de k si 

("Endeks"), 28 Oeok 2021 

t a rihinde y a Ylnlandl. Ulke ve 

b61geleri 0 (yu k se k derecede 

yo lsuz) i le 100 (yo k temiz) 

a raltgtnda puanlayara k 

siro laya n En dek s, uzm an la r, 

sivi l toplum ku rul u~lari ve i!i' 

dunyosmd an temsi lcilerin 

kotkdo n ylo o l u~turu l uyo r. 

-
lfllkull l;e Dalia Faz/usl 

insan l lsp n koronav irus 

taraftnda n odet o esir 

aJmdlg l bir yilt o~kln 

sureyi geride b troktlsp ml Z 

bu gun lerde yaYlnlanon 

Endeks'in odoglnda do 

COVID - 19'un ol m os I 

elbette k i surpriz almedl. 

Salgln ln etki leriy le birli kte 

i$ orga n izasyanu ve I!? 

ye rl erinde yo!?anllan 

ani deg i!?ikl iklerin , oze l 

sekto rdek i yolsuz luk 

ora n la rl n da ka91nllm a z 

o la rak bir art l !?a sebep 

olaeag l yonundeki 

ongo rule ri n, Endeks' teki 

bu lgula rl a do dogrulandlglnl 

go rmek mumkun. 

Nitekim Endeks, u lke lerin 

yolsuzlu k seviyesi y le, aeil 

durumlara kar!? 1 verilen 

tepki lerde demokratik ilke 

ve degerl erin ne o l9ude 

korundugu ve sovunuld u g u 

orasmdo ku vvet li bi r il i!?ki 

oldugunu ortaya koyuyor. 

Sir ba~ka ifodeyle, sogllk 

eri!?iminin kls lt li ve komu 

kaynok lon n m ne reye 

h areondlspnm be l irsiz 

o ldug u ; k r iz holle ri nde 

demokratik d egerler in ve 

i nsan haklannm goz ordl 

e d i ld igi yerl e rde komu 

sekto rundek i yolsuzlugun 

yuksek oronlordo ortoyo 

koyon Endek s, koronaviru sun 

oyn l zo m o n do bi r yolsuzl uk 

k r izine sebe p oldugun u 

gosteriyor. 2020 ylll Endeksi 

ayn l zomondo, ozelli k le k r iz 

zomonlorm d o demok rotik 

degerler in guveneesi ve 

yo lsuz luk lo mueode lenin 

e n et k in oray larlndo n o lo n 

!?effof l lk, hesap verilebi l irli k 

ve ozel li kle medyo 

6zgurl u gunun one m in i de bir 

kez doho o r toyo koy u yor. 
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2020 ydl Endeksi 'nde 

Turkiye, ge~en seneye 

klyoslo puonlnl bir puan 

arttlrorok olml~ oldugu 40 

puan ile 86 . si rodo yer ollyor. 

Bu k u~uk ortl~ Turkiye'yi 

s irolomodo 91. si radan 86. 

s iroya ta~lml~ olsa do, bu 

durum TOrkiye'nin 2012 

ydlndan bu yana koybetmi~ 

oldugu 9 puan ile onemli 

derecede dO~u~ gosteren 

Olkele r aras lndo yer almasml 

engelleyemedi (2019 yd l 

Endeksi 'ne ili~kin yozlmlzo 

burodon eri~ebili r siniz). 

Bu sonu~ Turkiye'nin 

sOrekli dO~O~OnOn 

arkasmdaki yolsuzlukla 

mOcadelede daha etkin 

yallor sunaca k yasal 

dOzenlemeler ile halihazlrda 

mevcut dOzenlemelerin 

uygulonmasmdoki eksiklikler 

ve t em el hok ve hOrriyetler, 

hukukun OstuniUgO ve 

yarg l boglmslzllgl gOvence 

a ltlnda tutularak politik ve 

ekonomik stobilizasyonun 

saglonamamas l gibi 

sebeplerin ustesinden 

gelme konusunda fazla bir 

il e rleme kaydedemediginin 

bir gostergesi niteliginde. 

Bunlarla birlikte 

gorOlmektedir ki TOrkiye , 

COVID-19 ile olon 

mLicadelesinde demokrotik 

degerlerin korunmasl 

konusunda do smlfto ka lm l~ 

durumda. N itekim, Endeks 'in 

de at lfta bu lundugu 

2020 ydl Demokratik 

Standortlarln Pondemik 

ih lalle ri Endeksi 'ne gore, 

Turkiye hakklnda COVIO-

19'0 ili!iikin bilgilere eri~im 

klsltlamalarl, hOkOmet 

taraflndan yaratdan 

dezenformasyon ve medya 

ozgOrlOgOnOn klsltlanmasl 

gibi hususlorda ihlal 

bildirimler i bulunmakta . 

TOm Lilkenin de ~ahit 

oldugu Lizere , pandemi He 

mOcod e lede ~effaf l lk do 

surecin en ba~lndon beri 

otoritelerin ele!iitiri ldigi 

onemli hususlordan biri aldu . 

TOm bunlar geli~tirilmesi 

gereken onemli hususlar 

olarak Varllfjlnl korumaklo 

birlikte, yalnlzca bir 

puan also dahi End eks'e 

yanslyon bu artl~ln 

arkasmdaki faktorlerin 

i rdelenmesi gerekt igini 

dO~unuyoruz . Bi li ndigi 

uzere Turki ye 'de yorg l 

reformlarmm ge~mi~ i 2009 

ydma kador uzanmokto ve 

bu tarihten bu yana be lirli 

arollklarlo e;e!?itli stratej i 

be lgele ri yaYlnlonmaktadlr. 

Ancok 2019 ydl MaYls 

aYlndo yaymlanan son 

Yorgl Reformu Stroteji 

Belgesi'nden sonra, yosama 

faaliyet lerinde bir artl!? 

yo~andl ve 2020 ydlndo, bid 

Nisan digeri Te mmuz aymda 

o lmak Lizere iki ayrl yarg l 

refor mu (ik inci ve u~uncu 

yarg l reformu paketleri) 

birbiri ordlno duyuruldu . Hak 

ve 6zguriOkierin korunmasl 

ve geli~tirilmesinin yanl 

Siro yorgldo bo£pmslzlik , 

torafslz lik ve !?effaflig ln 

geli~tirilmesi , Yargl Reformu 

Strateji Belgesi'nde 

belirlenen dokuz ana amoeln 

oroslnda bulunmoktoydl. 

Her ne kadar 2020'de 

yOrOrlOge konan iki yargl 

poketi dogrudon bu konulorl 

hedef almoml~ also do , bu ' 

paket ler ba!?kan ve diger 

hLikumet yetk ililerin in 

ozellikle y argmln 

bo g Imslzla?tlrllmaslna 

odaklanon soylemleri lie 

desteklendi. Bu st ratejilerin 

ne 61e;Ode ve ne kadar 

etkin uygu lonocogl ileriki 

donemlerde gozlemlenecek 

olmokla b irli kte, bu yonde bir 

geli!?im ihtiyoci oldugunun 

kabul edilmesi ve ya rgl 

reformlon i<;:in aksiyonlor 

almmoya ba~lonmosl 

dahi bir iklim degi~ik li gi 

ve her oyldan olumlu 

bir alg i y orOttlg l do bir 

gere;ek. Oyle sanlyoruz ki, 

yarotdon bu olumlu iklim 

degi$ikligi TOrkiye'nin 

pondemi ile mOcadeledeki 

ba$orlslzllklorl i le Endeks'te 

sOrege len keskin dO~OnOne 

ili?kin geleneksel sebepleri 

n6trleyerek en nihoyetinde 

bu bir puanlik artl~ ile 

sonue;lanml$ durumda . 

Turkiye 2021 senesine, 31 

Arolik 2020'de yLirurluge 

giren sue; gelirlerinin 

aklanmosl ve terorOn 

finansman l konu sundo 
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yopdan ve geytigimiz 

ay ikincil mevzuot 

duzenlemelerine kanu alan 

kapsomll yasal duzenlemeler 

ile ba!? ladl. Buno ek olorok, 

yak klsa bir sOre once, 2 

Mart 2021 tarihinde ba?kan, 

Yargl Reformu Stroteji'nin 

bir paryaSI olan inson 

HakJari Eylem Planl'nl 

kamuoyuyla poyla~tl ve 

odagl bir kez doha insan 

haklorl ve 6zellikle ifade 

ozgGriLigunun doha gLie;lu bir 

~ekilde korunmasl , yargldo 

boglms lzll£pn ve ?effafllgm 

gOc;:lendirilmesine iJi~kin 

planlanan iyile?tirmelere 

e;evirdi . Sonue; itiboriyle, 

Endeks'teki bir puanl!k 

artl!?1 yeterli gormek 

mum~On almaso do, gerek 

mevzuat yOII!iimalarl gerekse 

uygulama onJommda sag lam 

adlmlar atllarak benimsenen 

st ro tej i lerin ko rarll bir 

?ekilde uygulanmasl halinde 

bunun, Turkiye 'nin dO!?Q~ 

trendini t ersine yevirmek 

konusunda bir ba?langly 

naktasl olabilecegi g6z ordl 

edilmemelidir. _ 

-
Flukuk ve Daha Fazla,I', 


